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1. Apa Itu G20? 
 

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang 
terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang 
memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, 
negara berkembang hingga negara maju.
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2. Negara Mana Saja Anggota G20? 
 
Anggota G20 terdiri negara-negara dari berbagai 
Kawasan di dunia. 
 
Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, 
Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, 
Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, 
India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. 
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Profil Negara Anggota G20 
 

Argentina Australia 
Ibukota Buenos Aires Ibukota Canberra 
PDB 383,07 Miliar Dolar AS (2020) PDB 1,331 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Peso Argentina (ARS) Mata Uang Dolar Australia (AUD) 
Luas Wilayah 2,78 juta km2 Luas Wilayah 7,692 juta km2 
Jumlah Penduduk 45,38 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 25,69 juta jiwa (2020) 
Sumber perekonomian terbesar adalah 
jasa, manufaktur, agribisnis, peternakan. 
Industri utama meliputi pengolahan 
makanan, produksi mobil, tekstik, produksi 
energi, pertambangan, kimia 

Sumber perekonomian utama Australia 
berupa logam dan pertambangan, 
keuangan, konsultasi bisnis, energi dan 
utilitas, dan kesehatan. 

  

Brasil  Kanada 
Ibukota Brasilia Ibukota Ottawa 
PDB 1,363 Triliun Dolar AS (2020) PDB 1,643 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Real Brasil (BRL) Mata Uang Dolar Kanada (CAD) 
Luas Wilayah 8,516 juta km2 Luas Wilayah 9,985 juta km2 
Jumlah Penduduk 212,6 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 38,01 juta jiwa (2020) 
Sumber perekonomian dari sektor 
pertambangan, pertanian, dan manufaktur. 
Brazil adalah produsen kedelai, kopi, 
kakao, gula, jagung, singkong, jeruk, 
pisang, nanas, tembakau, dan kapas. 

Industri utama adalah bidang jasa, 
manufaktur, dan sektor sumber daya 
alam. Ekspor teratas Kanada adalah 
minyak mentah, mobil, emas, dan suku 
cadang kendaraan. 

  

Tiongkok  Jerman  
Ibukota Beijing Ibukota Berlin 
PDB 14,72 Triliun Dolar AS (2020) PDB 3,806 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Renminbi (CNY) Mata Uang Euro (EUR) 
Luas Wilayah 9,597 juta km2 Luas Wilayah 357.386 km2 
Jumlah Penduduk 1,402 miliar jiwa (2020) Jumlah Penduduk 83,24 juta jiwa (2020) 
Perekonomian terbesar Tiongkok dari 
manufaktur, jasa, dan pertanian. Sektor 
jasa (hampir 50% PDB) mencakup 
perdagangan, ritel, pos, dll. Industri utama 
termasuk pertambangan dan pengolahan 
bijih, besi dan baja, aluminium, batu bara, 
mesin, persenjataan, tekstil dan pakaian 
jadi, minyak bumi, semen, bahan kimia, 
pupuk, pengolahan makanan, mobil dan 
peralatan transportasi lainnya. 

Industri utama Jerman meliputi 
pembuatan mesin, mobil, teknik listrik dan 
elektronik, bahan kimia, dan pengolahan 
makanan. 
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Prancis  India  
Ibukota Paris Ibukota New Delhi 
PDB 2,603 Triliun Dolar AS (2020) PDB 2,623 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Euro (EUR) Mata Uang Rupee India (INR) 
Luas Wilayah 543.940 km2 Luas Wilayah 3,287 juta km2 
Jumlah Penduduk 67,39 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 1,38 miliar jiwa (2020) 
Perekonomian Prancis meliputi pariwisata, 
manufaktur, dan farmasi. Menurut data 
OEC, ekspor utama Prancis adalah 
pesawat, helikopter, dan/atau pesawat 
ruang angkasa, obat-obatan dalam 
kemasan, mobil, turbin gas, dan suku 
cadang kendaraan. 

Sektor terpenting dalam perekonomian 
India adalah pertanian, yakni sumber mata 
pencaharian utama 58% penduduk. 

  

Indonesia  Italia  
Ibukota Jakarta Ibukota Roma 
PDB 1,058 Triliun Dolar AS (2020) PDB 1,886 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Rupiah Indonesia (IDR) Mata Uang Euro (EUR) 
Luas Wilayah 1.922.570 km2 Luas Wilayah 301,340 km2 
Jumlah Penduduk 273,5 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 59,55 juta jiwa (2020) 
Sektor industri utama Indonesia 
mencakup minyak bumi dan gas alam, 
tekstil dan pakaian jadi, pertambangan, 
alas kaki, kayu lapis, karet dan pupuk 
kimia. 

Sumber perekonomian di Italia termasuk 
produksi mesin, bahan kimia, mobil dan 
tekstil. Desain mode dan pariwisata juga 
menjadi sumber pendapatan yang penting. 

  

Jepang  Meksiko  
Ibukota Tokyo Ibukota Kota Meksiko 
PDB 5,05 Triliun Dolar AS (2020) PDB 1,07 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Yen Jepang (JPY) Mata Uang Peso Meksiko (MXN) 
Luas Wilayah 377.975 km2 Luas Wilayah 1,973 juta km2 
Jumlah Penduduk 125,8 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 128,9 juta jiwa (2020) 
Ekspor utama Jepang adalah mobil, suku 
cadang kendaraan, sirkuit terpadu, mesin, 
dan kapal penumpang dan kargo. 

Ekspor utama Meksiko adalah perak, 
buah-buahan, sayuran, kopi, kapas, minyak 
dan produk minyak. 
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Rusia  Arab Saudi  
Ibukota Moscow Ibukota Riyadh 
PDB 1,483 Triliun Dolar AS (2020) PDB 700,1 Miliar Dolar AS (2020) 
Mata Uang Rubel Rusia (RUB) Mata Uang Riyal Saudi (SAR) 
Luas Wilayah 17,13 juta km2 Luas Wilayah 2,15 juta km2 
Jumlah Penduduk 144,1 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 34,81 juta jiwa (2020) 
Perekonomian Rusia bersumber dari 
minyak dan gas alam. Ekspor utama Rusia 
adalah energi (produk minyak dan minyak 
bumi, gas, batu bara), baja, logam dan 
mineral besi. 

Arab Saudi adalah pengekspor minyak 
bumi terbesar di dunia. Sektor 
perminyakan menyumbang sekitar 87% 
dari pendapatan Arab Saudi, yang 
merupakan 42% dari PDB. 

  

Afrika Selatan  Korea Selatan  
Ibukota Pretoria (administrasi),  Ibukota Seoul 
Cape Town (legislatif), dan  PDB 1,631 Triliun Dolar AS (2020) 
Bloemfontein (yudisial) Mata Uang Won Korea Selatan (KRW) 
PDB 301,9 Miliar Dolar AS (2020) Luas Wilayah 100.210 km2 
Mata Uang Rand Afrika Selatan (ZAR)  
Luas Wilayah 1,221 juta km2  
Jumlah Penduduk 59,31 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 51,78 juta jiwa (2020) 
Sumber perekonomian Afrika Selatan 
adalah dari sektor pertanian, industri dan 
jasa. Ekspor teratas Afrika Selatan adalah 
emas, platinum, mobil, bijih besi, dan briket 
batubara. 

Industri terbesar di Korea Selatan adalah 
elektronik, mobil, telekomunikasi, 
pembuatan kapal, bahan kimia, dan baja. 
Ekspor utama Korea Selatan meliputi 
produk elektronik, mesin, mobil, baja, 
kapal, serta tekstil dan pakaian. 

  

Turki  Inggris (Britania Raya)  
Ibukota Ankara Ibukota London 
PDB 720,1 Miliar Dolar AS (2020) PDB 2,708 Triliun Dolar AS (2020) 
Mata Uang Lira Turki (TRY) Mata Uang Pound Sterling (GBP) 
Luas Wilayah 783.562 km2 Luas Wilayah 242,495 km2 
Jumlah Penduduk 84,34 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk 67,22 juta jiwa (2020) 
Produk ekspor terbesar Turki berdasarkan 
nilai pada tahun 2020 adalah mobil, suku 
cadang atau aksesori otomotif, truk, 
minyak minyak olahan, dan perhiasan. 

Sumber perekonomian terbesar Inggris 
berasal dari jasa, manufaktur, konstruksi, 
dan pariwisata. Ekspor utama berupa 
emas, komoditas, turbin gas, mobil, dan 
minyak mentah. 
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Amerika Serikat  Uni Eropa  
Ibukota Washington DC Uni Eropa adalah organisasi internasional 

dengan anggota 27 negara Eropa 
PDB 20,94 Triliun Dolar AS (2020) PDB 15,73 Triliun Dolar AS (2021) 
Mata Uang Dolar Amerika Serikat (USD) Mata Uang Euro (EUR) 
Luas Wilayah 9,834 juta km2 Luas Wilayah 4,233 juta km2 
Jumlah Penduduk 329,5 juta jiwa (2020) Jumlah Penduduk lebih dari 500 juta jiwa 
Sumber perekonomian AS didominasi dari 
layanan di berbagai bidang, seperti 
teknologi, layanan keuangan, perawatan 
kesehatan, dan ritel. 

Ekonomi Uni Eropa mewakili 18,5% dari 
total PDB global. Uni Eropa mengatur 
kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan 
secara bersama bagi semua anggota. 

 

  

g20.org
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3. Siapa Pemimpin G20? 
 
G20 tidak memiliki pemimpin atau 
ketua tetap. Fungsi presidensi 
dipegang salah satu anggota 
selama satu tahun. 
 
 
 

4. Di Mana Kantor 
Pusat/Sekretariat 
G20? 
G20 tidak memiliki sekretariat 
tetap, karena itu koordinasi 
untuk menjaga kesinambungan 
dipegang oleh Troika yang 
terdiri dari negara presidensi 
berjalan, negara presidensi 
sebelumnya, dan negara 
presidensi berikutnya. 

Kata troika berasal dari bahasa 
Rusia yang artinya tiga 
serangkai. 

Anggota Troika G20 saat ini 
terdiri dari Indonesia, Italia 
(presidensi sebelumnya), dan 
India (kandidat presidensi 
berikutnya). 
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5. Seberapa Penting G20? 
 
Forum internasional G20 menjadi bagian penting 
dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 
penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan  
80% PDB dunia.  
 

 
 
 
 

6. Sejak Kapan G20 Berdiri? 
G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi negara-negara 
anggota G7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, 
Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang).  

G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk 
bersama-sama mengatasi krisis yang berdampak 
global, seperti: 
  

� Mexican Peso crisis 1994 

� Asian Financial Crisis 1997/1998 

� Russian financial crisis 1998 

� Financial Crisis 2007-2008 
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7. Apa Saja Isu yang Dibahas  
dalam G20? 
Forum G20 membahas dua arus isu 
yakni Finance Track dan Sherpa Track. 

 

8. Apa Itu  
Finance Track? 
Finance Track adalah jalur 
pembahasan dalam fórum G20 
yang berfokus pada fokus isu 
keuangan, antara lain 

� Kebijakan fiskal 

� Moneter dan riil  

� Investasi infrastruktur 

� Regulasi keuangan 

� Inklusi keuangan  

� Perpajakan internasional 

Pertemuan-pertemuan pada 
Finance Track dihadiri oleh 
Menteri Keuangan hingga 
Gubernur Bank Sentral  
dari masing-masing  
negara anggota. 
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9. Apa Itu Sherpa Track? 
 
Sherpa Track adalah jalur pembahasan dalam forum 
G20 di bidang-bidang yang lebih luas di luar isu 
keuangan, antara lain: 
 

� Anti korupsi 

� Ekonomi Digital 

� Lapangan Kerja 

� Pertanian 

� Pendidikan 

� Urusan Luar Negeri 

� Budaya 

� Kesehatan 

� Pembangunan 

� Lingkungan 

� Pariwisata 

� Energi Berkelanjutan 

� Perdagangan, Investasi,  
dan Industri 

� Pemberdayaan  
Perempuan  
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Pembahasan dalam Sherpa Track lebih luas 
dan lebih dalam dan mendetail. Pertemuan-
pertemuan dalam jalur ini dihadiri oleh 
delegasi-delegasi dari masing-masing negara 
anggota dalam tiga jenis pertemuan: 
pertemuan working group, engagement group, 
hingga pertemuan tingkat menteri. 

Nama “Sherpa” berasal dari istilah untuk 
pemandu di Nepal, menggambarkan 
bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan 
menuju KTT (Summit). 
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10. Apa Saja Agenda/Pertemuan 
dalam G20? 
� Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Leaders’ 

Summit sebagai puncak dari proses  
pertemuan G20, yaitu rapat tingkat  
kepala negara/pemerintahan. 

� Pertemuan Tingkat Menteri/Ministerial Meetings 
sesuai sektor pembahasan dalam working 
groups. 

� Deputies and Sherpa Meetings. Deputies 
meetings adalah bagian dari Finance Track, 
sedangkan Sherpa Meetings adalah bagian dari 
Sherpa Track.

� Pertemuan Kelompok Kerja/Working Groups 
Meetings.

Pertemuan yang membahas isu prioritas sektor 
yang diampu oleh kelompok kerja/working 
groups. 
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� Engagement Groups Meetings atau pertemuan 
forum dialog yang menjadi bagian dari G-20, 
membahas isu tertentu secara khusus. 
 

Business 20 (B20) adalah forum komunitas bisnis 
internasional, sebagai peran swasta dalam penggerak 
pertumbuhan ekonomi yang kuat berkelanjutan dan 
berimbang. 

 
 
Chair: 
Shinta Widjaja Kamdani 
 

        theb20summit        B20        @b20 

        B20 Indonesia        b20indonesia2022.org 
 

Civil 20 (C20) adalah forum organisasi masyarakat sipil 
dari seluruh dunia untuk terlibat dengan para pemerintah di 
G20 dalam menghadapi isu-isu krusial dunia. 

 
Chair: 
Sugeng Bahagijo 

 
 Co-Chair: 
Fabby Tumiwa 

       sherpag20indonesia.ekon.go.id/c20 

Labour 20 (L20) adalah forum yang mewakili kepentingan 
tenaga kerja dengan mempersatukan serikat pekerja dari 
negara-negara G20 dan Global Unions untuk memberikan 
masukan pada G20.

Chair: 
Elly Rosita Silaban 

Co-Chair:  
Maria 
Emeninta 
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Parliamentary 20 (L20) adalah forum yang dihadiri 
parliament speakers/perwakilan rakyat (legislatif) dari 
negara-negara G20 bertujuan membawa dimensi 
parlementer ke tata kelola global, meningkatkan dukungan 
politik untuk komitmen internasional. 

 
 
Chair: 
Puan Maharani 
 

Science 20 (S20) adalah forum peneliti dan ilmuwan dari 
seluruh negara G20 yang membahas keilmuan terkait 
peningkatan kesehatan global. 

Chair: 
Prof. Satryo 
Sumantri 
Brodjonegoro

 
Co-Chair:  
Mego Pinandito 

       sherpag20indonesia.ekon.go.id/s20 

Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) adalah forum 
lembaga audit tertinggi negara-negara G20 untuk 
mempromosikan kerjasama, memperkuat transparansi 
dan akuntabilitas. 

Chair: 
Agung Firman 
Sampurna 

Co-chair: 
Agus Joko 
Pramono 

        SAI20        SAI20        @SAI20org

        Sai20org        sai20.org 
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Think 20 (T20) adalah forum globalthink-tank dan para 
ahli untuk menyajikan analisis komprehensif terkait 
diskusi yang sedang berlangsung di G20 dan 
menghasilkan ide-ide untuk mendukung G20 dalam 
menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.  

Chair:  
Prof. Djisman 
Simanjuntak

Co-chair:  
Riatu Maria 
Qhibtiyyah

        T20 Indonesia 2022         @T20Solutions

        T20 Indonesia         T20 Indonesia

        www.t20indonesia.org

Urban 20 (U20) adalah forum bagi para pemimpin 
pemerintah daerah kota-kota U20, diantaranya untuk 
melakukan aksi terhadap iklim global dan pembangunan 
berkelanjutan kepada para pemimpin nasional. 

 
Chair:  
Anies Baswedan

 
Co-chair:  
Ridwan Kamil

        www.urban20.org/u20summit/2022-jakarta

Women 20 (W20) adalah forum yang mewakili suara 
perempuan, mendorong pelibatan isu terkait perempuan 
ke dalam dokumen komitmen G20, termasuk isu 
pembangungan perempuan, kesertaraan gender, 
pertumbuhan inklusif, serta kerja sama perempuan di 
sektor ekonomi internasional. 

Chair:  
Hadriani Uli 
Silalahi 

 
Co-chair:  
Dian Siswarini 

        sherpag20indonesia.ekon.go.id/w20 
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Youth 20 (Y20) adalah forum konsultasi dan dialog para 
pemuda sebagai pemimpin masa depan untuk 
meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global, 
bertukar ide, berargumen, bernegosiasi, hingga mencapai 
konsensus. 

Chair:  
Gracia 
Paramitha 

Co-chair:  
Michael Victor 
Sianipar 

        y20indonesia2022_        y20-indonesia.org 

        Indonesian Youth Diplomacy

        Indonesian Youth Diplomacy
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11. Apa Saja Peran Nyata G20  
Selama Ini? 
 
Penanganan Krisis  
Keuangan Global 2008 

Salah satu kesuksesan G20 
terbesar adalah dukungannya 
dalam mengatasi krisis 
keuangan global 2008. G20 
telah turut mengubah wajah 
tata kelola keuangan global, 
dengan menginisiasi paket 
stimulus fiskal dan moneter 
yang terkoordinasi, dalam 
skala sangat besar.  
 

 

Kebijakan Pajak 

G20 telah memacu OECD  
untuk mendorong pertukaran 
informasi terkait pajak. Pada 
2012, G20 menghasilkan cikal 
bakal Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS). Melalui BEPS, 
saat ini 139 negara dan 
yurisdiksi bekerja sama untuk 
mengakhiri penghindaran pajak. 
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Kontribusi dalam penanganan 
pandemi Covid-19 

Inisiatif G20 dalam penanganan 
pandemi mencakup penangguhan 
pembayaran utang luar negeri 
negara berpenghasilan rendah, 
Injeksi penanganan Covid-19 
sebanyak >5 triliun USD (Riyadh 
Declaration), penurunan/ 
penghapusan bea dan pajak impor, 
pengurangan bea untuk vaksin, hand 
sanitizer, disinfektan, alat medis  
dan obat-obatan. 

 

 

 

Isu lainnya 

Selain itu, G20 
berperan dalam isu 
internasional lainnya, 
termasuk 
perdagangan,  
iklim, dan 
pembangunan. 

  



Presidensi G20
Indonesia
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1. Apakah Indonesia Telah Resmi 
Sebagai Presidensi G20? 
Betul. Indonesia ditetapkan pada Riyadh Summit 
2020, dan memegang presidensi G20 sejak serah 
terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di kota Roma, 
Italia.  
 
Secara resmi Presidensi G20 Indonesia dimulai 
tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah 
terima presidensi berikutnya pada Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022. 
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2. Di Mana KTT G20 
Indonesia Diadakan? 
KTT G20 akan  
dilaksanakan di Bali.  

3. Siapa Saja yang Akan Hadir pada 
KTT G20? 
KTT G20 atau G20 Leaders’ Summit akan dihadiri 
oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari 
negara-negara anggota dan negara undangan. 
 

Negara-Negara Anggota 
 

 
Alberto Fernández 

Presiden Argentina 
 

 
 

 
 

(Menunggu hasil Pemilu – 
Sebelum Mei 2022) 

Perdana Menteri Australia 
 

Jair Bolsonaro 
Presiden Brasil 

 
Justin Trudeau 

Perdana Menteri Kanada 
 

Xi Jinping 
Presiden Tiongkok 

 
 

 
(Menunggu hasil Pemilu – 

April atau Mei 2022) 
Presiden Prancis 
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Olaf Scholz 

Kanselir Jerman 
 

Narendra Modi 
Perdana Menteri India 

 
Joko Widodo 

Presiden Indonesia 
(Tuan Rumah) 

 

 
Mario Draghi 

Perdana Menteri Italia 
 

Fumio Kishida 
Perdana Menteri Jepang 

 

 
(Menunggu hasil Pemilu – 

Maret  2022) 
Presiden Korea Selatan 

 

 
Andrés Manuel López 

Obrador  
Presiden Meksiko 

 
Vladimir Putin 
Presiden Rusia 

 
Salman bin Abdulaziz 

Al Saud 
Raja Arab Saudi 
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Cyril Ramaphosa 

Presiden Afrika Selatan 
 

Recep Tayyip Erdoğan 
Presiden Turki 

 
Boris Johnson 

Perdana Menteri Inggris 
  

 
Joe Biden 

Presiden Amerika Serikat

 
Charles Michel 

Presiden Dewan Eropa 
(Uni Eropa)

 
Ursula von der Leyen 
Presiden Komisi Eropa 

(Uni Eropa)

Tamu Undangan 
 

 
Hun Sen 

Perdana Menteri Kamboja 
(Ketua ASEAN)

 
Paul Kagame 

Presiden Rwanda 
(Ketua NEPAD)

 
Macky Sall 

Presiden Senegal 
(Ketua African Union) 

 
Pedro Sánchez 

Perdana Menteri Spanyol 
(Tamu Tetap G20)

 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan 

Putra Mahkota Emirat Abu Dhabi
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4. Apakah Seluruh Rangkaian 
Kegiatan G20 Hanya Akan 
Dilaksanakan di Bali? 
Tidak. G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan 
(sekitar 157 pertemuan) yang akan digelar di 
beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota selain 
Bali akan dilibatkan, seperti Jakarta, Bogor, 
Semarang, Solo, Batam - Bintan, Belitung, Medan, 
Yogyakarta, Bandung, Sorong, Lombok, Surabaya, 
Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, dan 
lainnya. 
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5. Bagaimana Kiprah Indonesia  
di G20? 
 
Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang 
pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi 
anggota G20 sejak forum internasional tersebut 
dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia ada dalam 
tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997-1998 
dan dinilai sebagai emerging economy yang 
mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat 
besar di kawasan Asia.  
 

6. Seperti Apa Posisi Indonesia  
di G20? 
Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN dan 
G20 yang berperan penting dalam pemulihan 
kesehatan dan perekonomian dunia. 

Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar 
paritas daya beli (Purchasing Power Parity)  
di antara anggota G20. 

Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru (New 
Established Emerging Market) dengan PDB di atas 
US$ 1 Triliun. 
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7. Berapa Banyak Delegasi yang Akan 
Hadir pada G20 Indonesia? 
Diperkirakan akan ada 20.988 delegasi yang akan 
hadir, dengan rincian:  
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8. Apa Makna yang Dibawa dalam 
Logo Presidensi G20 Indonesia? 
Logo G20 Indonesia terdiri dari 
beberapa elemen grafis yang  
memiliki makna, antara lain:   
 

Motif Kawung Siluet Gunungan 

Motif kawung bermakna 
semangat menjadi lebih baik 
dan berguna bagi sesama 

Gunungan bermakna 
perpindahan babak  
menuju pemulihan  
ekonomi dunia lebih  
inklusif dan berkelanjutan 

Warna Merah dan Biru 

Warna merah pada gunungan 
Bendera Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Warna biru pada tulisan G20 Indonesia 
Jati diri Indonesia sebagai negara maritim 
 

Sulur Tanaman 

Visi Indonesia mengenai representasi  
semangat pemulihan yang hijau, inklusif,  
dan berkelanjutan  
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9. Apa Tema Presidensi G20 

Indonesia Kali Ini? 

 

Recover Together,  
Recover Stronger  

 

Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak seluruh 
dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung 
untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan 
berkelanjutan. 
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Komik oleh @larasatita  
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10. Apa Isu Prioritas yang Dibahas 
pada Presidensi G20 

Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, 
Indonesia akan fokus pada tiga pilar  
utama pada Presidensi G20 2022 yaitu:  
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11. Apa Saja Peran Aktif Indonesia  
di G20? 

Indonesia berperan aktif dalam beberapa inisiatif di 
forum G20, seperti:  

 Global Expenditure Support Fund (GESF): 
dukungan terhadap negara berkembang untuk 
mengamankan anggaran nasional dalam krisis 
likuiditas Global Infrastructure. 

 Connectivity Alliance (GICA): mendukung 
konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran 
pengetahuan.  

 Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA HUB): 
forum tempat berkumpulnya para start-up 
unicorn di seluruh negara G20 untuk saling 
bertukar ide. 
 

12. Apa Manfaat Sebagai Presidensi G20?  
 Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan 

persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi 
Indonesia terhadap krisis. 

 Merupakan bentuk pengakuan atas status 
Indonesia yang juga dapat merepresentasikan 
negara berkembang lainnya. 

Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali 
setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan 
harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 
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memberi nilai tambah bagi pemulihan 
perekonomian Indonesia. 

 Indonesia dapat mengorkestrasi agenda 
pembahasan pada G20 agar mendukung dan 
berdampak positif dalam pemulihan aktivitas 
perekonomian Indonesia. 

 Kesempatan menunjukkan kepemimpinan 
Indonesia di kancah internasional, khususnya 
dalam pemulihan ekonomi global.  

Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus 
perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku 
ekonomi dan keuangan.  

 Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi 
sarana memperkenalkan pariwisata dan produk 
unggulan Indonesia kepada dunia internasional, 
sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan 
ekonomi Indonesia. 
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13. Apakah G20 Punya Dampak 
Ekonomi yang Bagus untuk 
Indonesia?  

Tentu saja. Menurut Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan 
kontribusi US$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun 
pada PDB Indonesia. 
 

Peningkatan konsumsi domestik hingga  
Rp1,7 triliun. 

Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran 
G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi 
peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 
juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu 
lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor 
kuliner, fesyen, dan kriya. 

Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan 
melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja 
sekitar 33.000 orang. 

Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten 
Masduki, Presidensi G20 juga akan mendorong 
investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat 
saat ini 80% investor global berasal dari negara-
negara G20. 
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Momentum menunjukkan keberhasilan reformasi 
struktural, antara lain dengan UU Cipta Kerja, 
untuk meningkatkan kepercayaan investor global. 

Indonesia akan berperan dalam mendesain 
kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Bila 
perekonomian dunia membaik, maka kita akan 
menerima dampak positifnya, salah satunya 
ekspor yang akan tumbuh tinggi. 

Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga 
akan meningkatkan konsumsi masyarakat, 
peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor 
yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan 
pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan 
bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan 
penerimaan PNPB tumbuh lebih dari 23 persen. 
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14. Apakah ada pembahasan terkait SDM
       dan sustainability di forum G20?

Dalam Presidensi G20 Indonesia akan 
mendiskusikan dan merumuskan suatu langkah 
kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan 
bisnis/usaha dan menciptakan inovasi bisnis yang 
resilien, berkelanjutan dan berkembang serta 
mendorong wirausaha dan UMKM sebagai salah 
satu instrumen kunci dalam penciptaan lapangan 
pekerjaan.

Pertumbuhan Jumlah UMKM dan Pertumbuhan
Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00
2009              2010                 2011                 2012             2013

2,64 2,01 2,57 2,41 2,41
2,33 3,32 2,33

5,83 6,03

IndikatorPertumbuhan Jumlah UMKM Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM

125.000.000

100.000.000

75.000.000

50.000.000
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IndikatorPertumbuhan Jumlah UMKM Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM
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15. Mengapa lapangan kerja
       berkelanjutan jadi agenda penting
       bagi Indonesia di G20?

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus 
demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada 
tahun 2030 hingga 2040 mendatang. 

Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di 
mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan 
lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun 
ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total 
jumlah penduduk Indonesia.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis 
bagi Indonesia untuk melakukan berbagai
percepatan pembangunan dengan dukungan 
sumber daya manusia (SDM) berusia produktif
yang melimpah.
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Komposisi penduduk Indonesia
mayoritas usia kerja

Pre Boomer

Lahir sebelum 1945,
usia sekarang 77+ tahun

1,87 %

Post Gen Z

lahir 2013 - sekarang,
usia sekarang s/d 9 tahun

10,88 %

Gen Z

Lahir 1997-2012,
usia sekarang 10-25

27,94 %

Millenial

Lahir 1981-1996,
usia sekarang 26-41

25,87 %

Gen X

Lahir 1965-1980,
usia sekarang
42-57 tahun

21,88 %

Baby Boomer

Lahir 1946-1964,
usia sekarang 58-76 tahun

11,56 %

270,20 Juta Jiwa
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16. Apakah Presidensi Indonesia
       membahas isu terkait lapangan
       kerja bagi pemuda?

Forum G20 mempersiapkan kualitas SDM guna 
mendorong kewirausahaan di masa depan. 
Kemampuan adaptasi tinggi, kompetitif, berjiwa 
entrepreneur, dan berkarakter sebagai prasyarat 
utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda.

Program Upgrade Skill Anak Muda
Yang Sudah Dijalankan Pemerintah:

Gerakan Nasional Literasi Digital
Digital Talent Scholarship
Digital Leadership Academy
Program Kartu Prakerja
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17. Apakah Presidensi Indonesia
       membahas isu terkait pemberdayaan
       disabilitas?

Presidensi Indonesia dalam forum G20 menjadi 
momentum besar bagi Indonesia mendorong isu 
terciptanya kesetaraan yang inklusif bagi
penyandang disabilitas dalam multi sektor melalui 
perumusan komitmen rencana aksi yang konkret 
dan terukur.

Populasi Penduduk
Dunia 7 miliar jiwa

Jumlah Penyandang
Disabilitas di Negara

Berkembang 840 juta jiwa

Jumlah Penyandang
Disabilitas Dunia
1,050 miliar jiwa
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18. Apakah tantangan dan hambatan
       yang dialami penyandang disabilitas
       selama ini? 

Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia 
pada 2020 lalu, penyandang disabilitas sudah 
menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup 
signifikan dalam mendapatkan: 
- Akses lapangan pekerjaan
- Akses informasi
- Akses kesehatan
- Akses transportasi
- Akses infrastruktur

Indonesia sebagai tuan rumah 
forum tingkat tinggi G20 

memberi ruang pembahasan 
pada semua aspek tanpa 

terkecuali. 

Salah satunya adalah isu 
disabilitas. Sebagai bentuk 
komitmen serius, Indonesia 
membuka layanan Contact 
Center khusus disabilitas di 

Presidensi G20. 

Teman-teman penyandang 
disabilitas dapat mengakses 

layanan DITA (Disabilitas Tanah 
Air) di Nomor 143 yang dikelola 

Komisi National Disabilitas.  
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19. Di bidang SDM dan ketenagakerjaan,
       apa saja bahasan di Forum G20? 

Forum G20 memiliki satu 
working groups yang khusus 
membahas ketenagakerjaan.

Working groups tersebut 
membahas mengenai sistem 
dan iklim kerja yang akan 
meningkatkan ekosistem 
yang dapat mendorong 
pertumbuhan kuat,
berkelanjutan, seimbang,
dan inklusif.

Indonesia
menggunakan G20 
untuk menyampaikan
keberhasilan reformasi 
struktural salah
satunya melalui UU 
Cipta Kerja. 

UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA
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UU Nomor 11 tahun 2020 mengenai
Cipta Kerja (UU Ciptaker) terdiri dari
11 klaster untuk menarik kepercayaan
investor: 

Pengadaan
Lahan

9

Pengenaan
Sanksi

8

Administrasi
Pemerintahan

7

Investasi dan Proyek
Pemerintah

10

Kawasan
Ekonomi

11

Ketenagakerjaan

3

Persyaratan
Investasi

2

Penyederhanaan
Perizinan

1

Dukungan Riset
dan Inovasi

6

Kemudahan
Berusaha

5

Kemudahan,
Pemberdayaan, dan

Perlindungan UMKM 

4
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20. Adakah pembahasan terkait
       perlindungan tenaga kerja
       di forum G20?

Tentu. Delegasi serikat pekerja akan bertemu 
dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri 
KTT. Beragam gagasan diusulkan dalam lingkup 
stabilisasi lapangan kerja dan perlindungan sosial 
bagi pekerja yang terdampak krisis maupun 
terdampak pandemi Covid-19.

22 juta orang
di negara kaya
menganggur

akibat Covid-19

 9,7 juta orang
di Indonesia
menganggur

akibat Covid-19

200 juta
pengangguran
di 2022 akibat

Covid-19* 

 3 juta orang
yang baru lulus
di negara kaya
belum dapat

pekerjaan

Data hingga semester 1
di tahun 2021:
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21. Apa target yang ingin dicapai terkait
       pembahasan isu perlindungan tenaga
       kerja dalam forum G20?

Ada dampak nyata bagi negara berkembang dan 
tertinggal dari pertemuan L20 dalam Presidensi 
G20 Indonesia. Yakni membebaskan dunia dari 
kemiskinan dan pengangguran, serta mendukung 
perjuangan kaum rentan seperti perempuan dan 
penyandang disabilitas.

Angka kemiskinan global
akibat pandemi Covid-19
meningkat hingga
100 juta orang, yang
merupakan peningkatan 
tertinggi sejak 20 tahun 
terakhir.
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Mengapa Generasi Muda Perlu

Mengikuti Forum G20? 

Generasi muda perlu aktif mengikuti perjalanan 
Presidensi G20 Indonesia karena membahas isu-isu 
strategis yang nantinya akan diratifikasi dalam 
bentuk kebijakan di masing-masing negara
anggota G20. 

Sejumlah topik pembahasan yang dekat dengan 
generasi muda, seperti perubahan iklim,
ketenagakerjaan, transformasi ekonomi digital, 
pemberdayaan perempuan, UMKM, pariwisata, 
termasuk kesehatan mendapatkan tempat
pembahasan dalam wujud kelompok kerja yang 
melibatkan pemerintah, pebisnis, hingga
masyarakat.  
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22. Presidensi Indonesia di G20
       membahas PPR sebagai sistem
       kesehatan yang tangguh. Apa itu PPR?

PPR adalah pandemic prevention, preparedness and 
response. Yakni arsitektur kesehatan global yang 
mencakup pembiayaan menghadapi pandemi di 
masa depan.

Berupa dana kesehatan global untuk membantu 
negara yang mengalami krisis kesehatan.

Tiga fokus yang akan didorong
Indonesia dalam memperkuat
Arsitektur Kesehatan Global: 

Komitmen membangun ketahanan
sistem kesehatan global yang
membutuhkan mobilisasi sumber
daya kesehatan dan keuangan
yang esensial.

Harmonisasi standar protokol
kesehatan global.

Memperluas pusat manufaktur global.
Mencakup vaksin, terapi, diagnostik
ke negara-negara berkembang,
serta berbagi pengetahuan
mengenai PPR.
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23. Mengapa kesehatan berkelanjutan
       (Environment Suistanable Health
       System/(ESHS) menjadi salah satu
       bahasan dalam forum G20?

Menyelenggarakan sistem kesehatan yang
berkelanjutan adalah salah satu komitmen dan 
tanggung jawab bersama sesuai dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) sampai 2030.

Kesepakatan SDGs ditandatangi oleh 53 negara 
sejak 2013. Di samping itu, lingkungan berkontribusi 
pada kesejahteraan sosial melalui penyediaan 
sumber daya alam dan ekosistem yang mendorong 
pembangunan ekonomi dan pencapaian kekayaan. 

Mengurangi kerusakan lingkungan sejalan dengan 
upaya pencapaian perbaikan dalam membangun 
kesejahteraan manusia dan lingkungan.
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Adopsi sistem
kesehatan

berkelanjutan
nasional

Promosi model
inovasi bidang

perawatan

Membuat sistem
pembuangan

limbah kimia yang
memadai 

Memberikan
insentif pada

gerakan
perubahan 

Meningkatkan
upaya kesehatan
masyarakat dan

pengenalan
aset lokal

Mengenalkan
manajemen

sumber daya
yang efisien 

Sistem pengadaan
barang

berkelanjutan

 Pemberdayaan
sistem kesehatan
di tempat kerja 

Prioritas pada
pencegahan
penyakit dan

layanan kesehatan
masyarakat 

 Mengurangi emisi
karbon, polutan,

& efek rumah kaca
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24. Apa saja isu pokok terkait
       pemanfaatan sains dan teknologi
       transdisipliner untuk perubahan
       iklim dan kesiapsiagaan pandemi
       yang diusung Indonesia dalam
       forum G20? 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai 
Chair Engagement Group (EG) mengampu Science 20 
(S20). 

Pada S20 2022, Indonesia mengusulkan 5 isu pokok 
yang sejalan dengan 3 isu utama Presidensi G20 
Indonesia. Lima isu pokok tersebut telah 
disampaikan Ketua AIPI, Prof. Satryo S. Brodjonegoro



g20.org

53

5 Isu pokok Science 20 2022

01 Membangun sistem kesehatan tangguh

02 Meningkatkan sistem kesehatan rendah
karbon yang berkelanjutan

03
Meningkatkan kemampuan iptek secara
multi, inter, dan trans-disiplin, untuk
perubahan iklim dan kesiapsiagaan pandemi 

04 Menjamin bahwa sumber daya insani
ditempatkan menjadi pusat perhatian

05
 Memperkuat keterkaitan antara fakta data
– riset – kebijakan - praktik pelaksanaan
menghadapi kesiapsiagaan perubahan
iklim dan pandemik.
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Presidensi G20 Indonesia

Untuk Kita Semua

Penerima manfaat dari Presidensi G20 Indonesia 
adalah masyarakat secara luas. Karena G20 
merupakan forum 360 yang melibatkan berbagai 
elemen masyarakat, mulai dari dunia usaha,
akademisi hingga pemerintah dari setiap negara 
anggota dan organisasi lokal maupun internasional 
yang membahas isu-isu terkait dengan kehidupan 
sehari-hari yang terjadi hari ini dan di masa yang 
akan datang.

Forum G20 menciptakan harapan bagi semua 
kalangan, termasuk generasi muda Indonesia yang 
kelak menjadi pemimpin di masa depan. 



g20.org

55

25. Mengapa transisi energi, kesadaran
       lingkungan dan perubahan iklim
       menjadi isu penting dalam G20?

Negara anggota G20 menyumbang 75% dari permintaan 
energi global sehingga harus mengambil peran dan 
tanggung jawab dalam penyediaan energi bersih
di masa depan.

Working groups khusus mengenai lingkungan dan 
perubahan iklim bertugas merumuskan percepatan 
transisi energi, ekonomi hijau, dan keberlanjutan
lingkungan termasuk juga pemanfaatan sumber daya 
publik serta keuangan global yang sejalan dengan 
Perjanjian Paris.
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Potensi Pemanfaatan Energi Hijau di Indonesia

Prinsip dan Strategi Pemerintah Menuju
Net Zero Emission

Energi

Surya

Hidro

Bioenergi

Bayu

Panas Bumi

Samudera

Nuklir

Total

Potensi (MW)

400.000

90.000

45.000

60.000

23.700

18.000

11.000

648.300

Pemanfaatan (MW)

182,3

6.286,7

1.916,4

154,3

2.175,7

0

0

10.697,4

Pemanfaatan EBT

Prinsip Net Zero Emission Kementerian ESDM

Pengurangan energi fosil dengan:
carbon tax & trading, co-firing PLTU
dengan EBT, serta retirement PLTU.

Peningkatan pemanfaatan
listrik pada rumah tangga
dan industri

Peningkatan pemanfaatan
energi baru terbarukan

Kendaraan listrik di
sektor transportasi

Pemanfaatan
carbon capture &
storage (CCS)
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26. Apa saja peran G20 dalam mengatasi
       ketahanan pangan global?

Kelompok Kerja Pertanian Presidensi G20
menyusun issue note dengan tema Balancing 
Production and Treat to Fulfill Food for All. Tema 
tersebut memastikan jaminan pasokan pangan 
nasional dari sumber pertanian dalam negeri, 
jaminan kelancaran perdagangan pangan, dan 
pertanian lintas batas negara untuk mencukupi 
kecukupan pangan bagi semua negara.

Kolaborasi global di G20 juga diharapkan dapat 
meningkatkan mata pencaharian petani kecil, 
promosi pertanian dan agripreneur inovatif melalui 
pertanian digital.
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Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
GDP Indonesia 2020 (dalam %) 

Perikanan
Fisheries

2,80
Tanaman Pangan

Food Crops

3,07

Tanaman
Hortikultura
Horticulture

Crops

1,62

Tanaman
Perkebunan
Estate Crops

3,63

Peternakan
Livestock

1,69

Jasa Pertanian
dan Perburuan

Agriculture Service
and Hunt

0,20

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Agriculture, Foresity, Fisheries

13,70Kehutanan
Foresity

0,70
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27. Bentuk nyata Presidensi G-20
       Indonesia dalam dukungan pemulihan
       ekonomi global?

Presidensi G20 Indonesia diharapkan menjadi 
katalis pemulihan ekonomi global inklusif yang 
mengedepankan prinsip kerja sama baik skema 
antarnegara maupun swasta dengan negara, serta 
inovasi kebijakan untuk mengurangi hambatan 
dalam perdagangan internasional.

Reformasi WTO

Peran sistem perdagangan multilateral untuk 
memperkuat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Respon perdagangan, investasi, dan industri 
terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan 
global.

Perdagangan digital dan rantai nilai global
berkelanjutan.

Mendorong investasi berkelanjutan untuk
pemulihan ekonomi global.

Industrialisasi Inklusif dan berkelanjutan.

6 Topik prioritas bahasan
untuk mendorong investasi
berkelanjutan

1

2

3

4

5

6
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Apakah teknologi dan digitalisasi

akan menggantikan peran manusia

sehingga dapat terjadi PHK massal?

Digitalisasi tidak akan bisa menggantikan peran 
manusia 100%. Manusia memiliki keterampilan 
yang tidak akan tergantikan mesin dan robot seperti 
empati, kreativitas, dan analisa kompleks.

Menteri Koordinator Perekonomian,
Airlangga Hartanto, menyebutkan

transformasi digital membuka setidaknya 2,5 
juta lapangan kerja baru di tahun 2024 dan 
sumbangan 1% terhadap PDB Indonesia.

Di jangka panjang, Indonesia bahkan
membutuhkan sembilan juta SDM digital.
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28. Apa saja tanggung jawab Indonesia
       sebagai pengampu Digital Economy
       Working Group (DEWG) dalam
       Presidensi G20? 

DEWG adalah sebuah forum yang membahas isu digital 
ekonomi dengan pembahasan strategis, dinamis dan 
komprehensif mengenai isu digital lintas sektoral.

Dari segi bisnis, Indonesia juga mendorong agar
negara-negara G20 mewujudkan fair level of playing field 
sebagai sebuah tujuan bersama.

Tiga prioritas yang dibahas negara G20 dalam DEWG 
adalah:

 PostCovid-19 Recovery and Connectivity
(Konektivitas dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19)

Digital Skills and Digital Literacy
(Kemampuan Digital dan Literasi Digital)

Cross-Border Data Flow and Data Free
Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara)



g20.org

62

Prinsip Indonesia dalam pembahasan
arus data lintas negara G20:
Lawfulness 
Proses pertukaran data harus sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

Fairness 
Pertukaran data harus memiliki tujuan jelas

Transparency 
Pentingnya komunikasi dan informasi mengenai
pemrosesan data yang terbuka dan mudah dipahami

Reciprocity 
Timbal balik

Arus Data
Lintas Negara
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29. Mengapa G20 memandang literasi
       dan kecakapan digital sebagai poin
       penting dalam pemulihan
       pascapandemi Covid-19? 

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba selaku Chair 
Digital Economic Working Group (DEWG)
menyatakan pemilihan topik literasi dan kecakapan 
digital merupakan konsekuensi dari pembangunan 
infrastruktur digital yang sudah tersedia.

Pemerintah merasa harus membahas isu ini secara 
mendalam di forum G20 untuk mendapatkan insight 
terkait pemanfaatan akses digital secara positif dan 
mendukung produktivitas.
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Tren Digitalisasi UMKM

Berdasarkan catatan Kominfo sepanjang pandemi 16,4 
juta UMKM telah terdigitalisasi. Jumlah ini tumbuh dua 
kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum 
pandemi.
 

Data Bank Dunia tunjukkan sekitar 80% UMKM yang 
terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya 
tahan lebih baik.

Data Kemenkop-UKM sebut hampir 50% usaha online 
memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, 
Instagram, TikTok untuk memasarkan produknya. 
Kemudian, baru 15% usaha yang memanfaatkan 
platform marketplace e-commerce. 

3
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30. Apakah Forum G20 membahas
       persoalan arus data lintas batas negara? 

Untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan 
arus data lintas batas negara yang memiliki 
pendekatan regulasi berbeda di tiap negara,
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk 
membangun pemahaman bersama.

Alasannya, setiap negara memiliki perspektif yang 
berbeda dalam mengelola arus data yang semakin 
deras akibat penggunaan ruang digital selama 
pandemi, terkait transaksi online, data kesehatan, 
hingga penyebaran data melalui media sosial. 

Teknologi digital secara natural bersifat borderless 
sehingga arus data bisa mengalir ke seluruh negara. 
Meski demikian, pengaturannya diharapkan dapat 
dilakukan seragam.
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31. Apakah Forum G20 membahas
       uang digital sebagai alat
       bertransaksi di masa depan?  

Presidensi G20 Indonesia memberikan ruang 
pembahasan bagi rencana penerbitan mata uang 
digital atau disebut Central Bank Digital Currency 
(CBDC). Penerbitan CDBC untuk merespons
maraknya kehadiran uang crypto. Meski sama-sama 
berbasis blockchain, CDBC diterbitkan dan
peredarannya dikontrol oleh bank sentral untuk 
digunakan sebagai alat pembayaran yang sah 
menggantikan uang kartal.

Bank Indonesia akan mendorong pembicaraan 
general principal CBDC Rupiah Digital dalam
kerangka pembahasan cross-border payment 
system. Mata uang digital diharapkan bisa
menciptakan efisiensi ekonomi dan mendukung 
inklusi keuangan.  
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Peran Penting Perempuan

Dunia memperingati Hari Perempuan International 
setiap tanggal 8 Maret. Bagi Indonesia, peringatan 
ini merupakan sarana pengingat peran perempuan 
yang berdampak besar dalam proses pemulihan 
dari pandemi dan krisis ekonomi, di mana 60% dari 
produk domestik bruto (PDB) Indonesia bergantung 
pada peran perempuan.

Sebagai wujud kehadiran negara bagi seluruh 
rakyatnya, termasuk perempuan, Presidensi G20 
Indonesia mengusung penciptaan ruang yang 
setara, inklusif, adil dan berkelanjutan bagi
perempuan baik dalam urusan rumah tangga, 
ekonomi, hingga perlindungan bagi pekerja migran 
perempuan.

Sejumlah program pemerintah untuk pemberdayaan 
perempuan telah bergulir, seperti Program Keluarga 
Harapan (PKH) untuk meningkatkan inklusi
keuangan hingga pelatihan wirausaha bagi
perempuan. 
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32. Apa saja tugas dan bahasan mengenai
       perempuan dalam kelompok kerja W20? 

W20 adalah engagement group yang mewakili suara 
perempuan dalam hal kesetaraan gender di ruang 
publik, kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, 
serta pertahanan terhadap perempuan disabilitas dan 
perempuan pedesaan.

Di bawah koordinasi W20, Indonesia membawa isu 
penting mengenai peran perempuan khususnya di masa 
krisis pandemi, ekonomi, dan perubahan iklim.
Perempuan memiliki resiliensi tinggi untuk pulih dari 
pandemi. 
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Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan
Perempuan:

Bantuan permodalan
melalui PNM Mekaar
(Membina Ekonomi
Keluarga Sejahtera)

Pelatihan pemasaran
digital bagi wirausaha
perempuan 

Pelatihan kewirausahaan
perempuan

BERJARAK (Bersama 
Jaga Keluarga Kita)

Program Keluarga
Harapan (PKH)

Program Sembako
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33. Apa saja langkah pemerintah dalam
       upaya melindungi pekerja migran
       Indonesia (PMI), yang sebagian besar
       adalah perempuan? 

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
SE.03/MEN/IV/2011 tentang pedoman pencegahan 
pelecehan seksual di tempat kerja.

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) juga 
menerbitkan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri PPPA 
No.5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang
responsif gender, peduli anak di tempat kerja, dan Peraturan 
Menteri PPPA No.1 tahun 2020 tentang penyediaan rumah 
perlindungan pekerja perempuan (RP3) di tempat kerja.

Perlindungan pekerja migran Indonesia juga termasuk
penghentian perdagangan orang, perlindungan PMI menyeluruh 
mulai sebelum keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air, 
optimalisasi peran TNI-Polri, penerapan protokol kesehatan,
dan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan.

RP3

PPA

SE.03/MEN/IV/2011
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Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Bulan
Januari 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin

PMI Laki-laki
sebanyak 1.16218%

PMI Perempuan
sebanyak 5.27482%

Berdasarkan Sektor

72%
Informal sebanyak

4.666

28%
Informal sebanyak

1.770

Berdasarkan Status Pernikahan

Nikah
44%

2.823

Belum Menikah
33%

2.166

Cerai
23%

1.448

Berdasarkan Pendidikan
2500

2000

1500

1000

500

0
SD SMP SMA Diploma Sarjana Pasca Sarjana

1.478

2.374 2.386

172 25 2
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34. Apa saja bahasan mengenai
       perempuan dan kesetaraan gender
       dalam Presidensi G20 Indonesia?  

Saat berdiri tahun 2015, W20 mendorong komitmen 
negara G20 untuk mengurangi kesenjangan gender 
dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25% di 
tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan melalui 
pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan 
melalui UMKM untuk pembangunan berkelanjutan, 
dengan teknologi sebagai enabler.

Chair Woman20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi 
menyebut upaya peningkatan kualitas UMKM yang 
dimiliki perempuan dapat menjadi salah satu cara 
menghapus diskriminasi. Langkah tersebut juga 
sejalan dengan upaya memaksimalkan
pemanfaatan platform digital dalam membangun 
ekosistem UMKM milik perempuan yang kuat.
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UMKM Perempuan Indonesia dalam Angka

Jumlah UMKM perempuan Indonesia41,6 jt

Pengusaha perempuan penerima KUR 
dengan total bantuan US$ 17,8 miliar

2,4 jt

UMKM milik perempuan masuk ke 
ekosistem digital selama pandemi

4,53 jt

Penerima Program Membina Ekonomi 
Keluarga Sejahtera (Mekaar) khusus 
pengusaha perempuan mikro dan ultra 
mikro dengan dana US$ 1,1 miliar

63,5%
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35. Apakah yang dimaksud dengan
       glass ceiling?

Glass ceiling adalah konsep yang berkembang 
tahun 1980-an yang menggambarkan halangan 
tidak kasat mata yang menghambat wanita untuk 
menempati posisi teratas di hierarki perusahaan.

Posisi tertinggi di perusahaan dinilai hanya pantas 
untuk kaum pria karena dari sisi sifat, bakat, dan 
tingkah laku lebih pantas untuk memimpin sebuah 
perusahaan.

Efek glass ceiling bagi wanita terlihat dari
kesenjangan upah, pemisahan jenis pekerjaan,
dan penghalang proses promosi. 

Persentase Jumlah CEO
Perempuan Indonesia
Berdasarkan Skala
Perusahaan

CEO

23,5% Perusahaan kecil 

17,4% Perusahaan menengah

12,9% Perusahaan besar
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Manfaat Memiliki Pemimpin Perempuan di Organisasi

Membantu
organisasi

mencapai hasil
yang lebih baik

Lebih
memahami

kebutuhan dan
solusi bagi
konsumen

Pemberdayaan
SDM

(empowering
people)

Detail dan
efisien

Sistem & cara
kerja yang lebih

inklusif dan
ramah gender
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36. Apakah Ada Website Resmi G20?  
Website resmi G20 bisa dikunjungi melalui  
URL https://g20.org 

 

 

37. Apa Saja Media Sosial G20?  
Follow media sosial G20 untuk berinteraksi  
dan dapatkan informasi paling baru seputar 
Presidensi G20. 

 

 

Akun khusus Presidensi G20 Indonesia 

  



38. Glosarium G20 
 

Berikut ini daftar istilah dalam G20 
 
Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator Initiative 

Kolaborasi global menyatukan pemerintah, ilmuwan, produsen, bisnis, 
masyarakat sipil, philantropist dan organisasi kesehatan global untuk 
mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang merata terhadap 
pengujian, perawatan dan vaksinasi COVID-19.  
 
Arm’s Length Principle (ALP) 
Prinsip penilaian pada transaksi komersial dan keuangan antara pihak-pihak 
yang memiliki hubungan istimewa sehingga penilaian transaksi tersebut 
seolah-olah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang 
bertindak sesuai kepentingannya masing-masing.  
 
Asynchronous Recovery 
Kondisi pemulihan ekonomi yang tidak selaras di mana negara-negara maju 
menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, sedangkan negara berkembang dan 
berpendapatan rendah pulih lebih lambat.  
 
AUKUS 
Pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat 
yang bertujuan utama untuk membantu Australia untuk mengembangkan dan 
mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir di Kawasan Indo-Pasifik.  
 
Automatic Exchange of Information (AEOI) atau Pertukaran Informasi 
Secara Otomatis 
Pertukaran Informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, 
sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang disusun 
berdasarkan Standar Pertukaran Informasi Keuangan secara otomatis 
(Common Reporting Standard).  
 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
Strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dan perbedaan 
perlakuan perpajakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan antar negara untuk mengalihkan keuntungan tersebut ke negara 
yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak tanpa disertai 
adanya substansi ekonomi. Suatu negara berpotensi kehilangan pendapatan 
pajaknya yang substansial dikarenakan tergerusnya basis penerimaan pajak 
(base erosion) atau karena perpindahan keuntungan (profit shifting) ke negara 
lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Dalam jangka panjang dapat 
mengganggu kesinambungan fiskal suatu negara dalam rangka membiayai 
pembangunan ekonomi negaranya.  
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Blended Finance 
Pemanfaatan strategis pembiayaan pembangunan (development finance) 
untuk mobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan 
di negara-negara berkembang (OECD); Skema keuangan campuran di mana 
dana dari Pemerintah, dana dari lembaga pembangunan internasional, dan 
dana filantropi dikombinasikan untuk menarik dan memobilisasi keikutsertaan 
swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (kemenkeu.go.id).  
 
Communique 
Pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen 
bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang ingin disampaikan kepada 
publik; biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian 
bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20.  
 
Compact with Africa (CwA) 
Prakarsa G20 pada masa Presidensi G20 Jerman tahun 2017 yang 
mendorong reformasi makroekonomi, bisnis, dan pembiayaan untuk 
meningkatkan daya tarik investasi swasta di Afrika.  
 
Countercyclical 
Kebijakan yang mengambil pendekatan sebaliknya atau melawan arus siklus 
bisnis, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi 
sedang mengalami pertumbuhan pesat, serta meningkatkan pengeluaran dan 
memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.  
 
Deliverables 
Jenis produk akhir dari setiap agenda G20 yang disusun melalui proses 
berjenjang dalam struktur pertemuan G20.  
 
Development Finance 
Pembiayaan yang digelontorkan dengan tujuan utama untuk kebutuhan 
pembangunan yang tidak mengharapkan pengembalian modal.  
 
Engagement Group 
Kelompok keterlibatan yang terdiri dari peserta non-pemerintah dari setiap 
anggota G20, sebagai fasilitas dialog dari anggota G20 yang ingin 
berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan. Kelompok-
kelompok ini menyusun rekomendasi kepada pemerintah G20 yang 
diperhitungkan oleh G20 dan berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan. 
Terdapat 10 bentuk kelompok keterlibatan yakni, B20, C20, S20, T20, L20, W20, 
U20, Y20, P20, SAI20.  
 
Exit Policy 
Normalisasi kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, yang 
dilakukan oleh negara-negara untuk keluar dari kebijakan luar biasa 
(extraordinary policy) yang diterapkan selama menghadapi situasi krisis. 
Sering juga disebut sebagai exit strategy.  
 
Federal Funds Rate (FFR) 
Target suku bunga antarbank yang ditetapkan oleh Federal Open Market 
Committee (FOMC) The Fed, sebagai biaya pinjam meminjam cadangan bank 
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(bank reserves) yang ditempatkan oleh perbankan umum pada bank sentral 
Amerika dalam durasi semalam (overnight) tanpa jaminan.  
 
Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) 
Pertemuan level deputi dimana hasil pembahasannya akan diperdalam dan 
dikonkretkan dalam tingkat working group untuk selanjutnya dibawa ke level 
menteri dan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pertemuan ini digelar secara hibrid 
dan dihadiri oleh anggota G20, negara terundang, 20 organisasi internasional, 
dan 3 organisasi regional.  
 
Finance Track 
Jalur keuangan atau pembahasan agenda dalam forum G20 yang mencakup 
pertemuan yang diadakan antara menteri keuangan dan ekonomi, gubernur 
bank sentral, wakil menteri dan sherpa (perunding) yang ditunjuk oleh masing-
masing kementerian ekonomi, terutama berfokus pada masalah ekonomi, 
keuangan, moneter dan pajak.  
 
Financial Inclusion 
Inklusi keuangan atau kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki 
akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara 
tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
 
Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting 
Pertemuan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Agenda 
pembahasan umumnya mengenai exit strategy untuk mendukung pemulihan 
ekonomi, upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19, inklusi keuangan, 
sistem pembayaran era digital dan keuangan berkelanjutan (sustainable 
financing) serta perpajakan internasional.  
 
Group of Twenty (G20) 
Sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 
negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 
1 lembaga Uni Eropa, bertujuan menghubungkan negara-negara maju dan 
berkembang di dunia, dan memiliki peran strategis dalam mengamankan 
pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan.  
 
G20 Energy Access Action Plan 
Kolaborasi sukarela dalam akses energi (rencana aksi) dimaksudkan untuk 
memperkuat kolaborasi anggota G20 pada masalah akses energi dengan cara 
yang fleksibel, memperhitungkan inisiatif yang ada, dan akan fokus pada 
penambahan nilai melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik yang 
baik, sesuai keadaan dan perkembangan nasional prioritas.  
 
Global Expenditure Support Fund (GESF) 
Dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran 
nasional dalam krisis likuiditas.  
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Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) 
Konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan. Adalah inisiatif 
G20 yang dikembangkan untuk mendorong kerjasama, tukar menukar 
pengetahuan dan progres yang berarti dalam mendukung konektifitas global. 
Host dari GICA adalah World Bank Hub for Infrastructure and Urban 
Development di Singapura.  
 
Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA Hub) 
Forum tempat berkumpulnya para unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai 
kapitalisasi lebih dari $1 miliar) di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide.  
 
Issues Note 
Deskripsi singkat mengenai agenda-agenda untuk menjaga arah diskusi dalam 
pertemuan G20.  
 
Joint Finance Health Task Force (FHTF) 
Satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan dibawah G20 
yang tujuannya adalah untuk menyiapkan pencegahan, penyiapan, dan 
respons pandemik. Berawal dari pemaparan Presiden Joko Widodo, sebagai 
respons mekanisme persiapan pandemik (pandemic preparedness), dalam 
intervensi pertama KTT G20 terkait penguatan arsitektur kesehatan global 
melalui kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan antar 
negara saat terjadi wabah pandemik, dan bagaimana pendanaannya.  
 
Leader’s Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu pertemuan tingkat kepala negara 
dan kepala pemerintahan. 
 
Ministerial & Deputies Meetings 
Pertemuan tingkat menteri dan deputi (sherpa) yang diadakan berdasarkan 
masing-masing fokus utama forum. Contohnya pada saat finance track, 
pertemuan tingkat menteri akan dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur 
sentral setiap negara G20.  
 
Multilateral Development Banks (MDBs) 
Institusi yang menyediakan dukungan atau bantuan finansial dan saran 
profesional untuk berbagai aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di 
negara-negara berkembang serta memperkuat manajemen ekonomi dan 
mengurangi kemiskinan.  
 
Nationally Determined Contribution (NDC) 
Komitmen setiap negara pihak (parties) terhadap Persetujuan Paris (Paris 
Agreement). Indonesia dalam salah satu agenda prioritas nasionalnya 
menargetkan untuk mencapai nol emisi (Net Zero Emission/NZE) di tahun 
2060 sebagai bentuk komitmen penanganan perubahan iklim.  
 
Net Sink Carbon 
Penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi 
karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya.  
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Nexus 
Koneksi atau keterhubungan, atau dalam perpajakan digunakan untuk 
menggambarkan perusahaan yang memiliki tanggungan pajak di suatu negara.  
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Sebuah organisasi internasional yakni Organisasi Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi dengan dua puluh negara yang menerima prinsip 
demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.  
 
Pillar One G20 Inclusive Framework on BEPS 
Salah satu dari solusi dua pilar pajak digital yaitu dengan reformasi sistem 
perpajakan internasional yang adil dilakukan dengan pengalokasian hak 
pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk 
barang dan jasa digital.  
 
Pillar Two G20 Inclusive Framework on BEPS 
Salah satu dari solusi dua pilar pajak digital yang dikenal dengan sebutan 
Global anti-Base Erosion (GLoBE) rules yaitu pemastian bahwa semua 
perusahaan multinasional (multinational enterprise/MNE) membayar pajak 
minimum di semua tempat MNE tersebut beroperasi yang bertujuan agar tidak 
ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negaranegara yang 
menghambat penerimaan pajak negara.  
 
Recover Together, Recover Stronger 
Tema yang diangkat dalam G20 yang menggambarkan solidaritas dari 
Indonesia terutama sebagai negara berkembang (emerging country) agar 
pemulihan ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi selama beberapa 
tahun ini bisa berjalan bersama-sama. Terdapat 3 pilar utama, yaitu 
mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia (pilar 
1), meningkatkan daya tahan perekonomian Indonesia yang semakin tangguh 
dan berkelanjutan (pilar 2), memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan 
inklusif (pilar 3).  
 
Scarring Effects 
Kondisi atau dampak dari kerusakan jangka menengah panjang yang terjadi 
pada struktur perekonomian satu atau lebih negara setelah terjadinya krisis 
ekonomi yang parah (dalam hal ini Covid-19), yang kemudian berlanjut 
menjadi resesi. Implikasi kondisi tersebut adalah meningkatnya kegagalan 
bisnis dan jumlah pengangguran, merosotnya tingkat investasi, dan 
menyusutnya kapasitas perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi di masa 
depan.  
 
Sherpa Track atau Jalur sherpa 
Pembahasan agenda dalam forum G20 yang fokus pada isu yang lebih luas 
meliputi perubahan iklim, pembangunan, perdagangan, energi, anti korupsi, 
dan geopolitik. Agenda prioritas Indonesia akan berfokus pada 3 topik utama, 
yakni kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi. Terdiri dari 11 Working 
Group, 1 Initiative Group, dan 10 Engagement Group.  
 
Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan 
bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit) 
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Sovereign Wealth Fund (SWF) 
Dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk 
mengusung tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa penguasaan 
dan pengelolaan aset atau penggunaan serangkaian strategi investasi yang 
mencakup investasi dalam aset keuangan asing. SWF bisa dibentuk dari 
surplus neraca pembayaran, operasi mata uang asing resmi, hasil privatisasi, 
surplus fiskal, dan/atau penerimaan yang dihasilkan dari ekspor komoditas.  
 
Special Drawing Rights (SDR) Allocation 
Alokasi hak penarikan khusus melalui aset cadangan internasional yang dibuat 
oleh IMF untuk melengkapi cadangan resmi devisa negara-negara anggotanya 
yang memungkinkan anggotanya untuk mengurangi ketergantungan mereka 
pada utang domestik atau luar negeri yang lebih mahal untuk membangun 
cadangannya (SDR dapat menyediakan likuiditas bagi suatu negara). Selain 
mencegah krisis likuiditas berubah menjadi krisis kepailitan, SDR akan 
membantu mempertahankan kepercayaan investor dan meningkatkan 
prospek pemulihan global yang inklusif. Pada pertemuan G20 sebelumnya, 
anggota G20 dan negara-negara tamu menjanjikan rechanneling SDR yang 
tidak digunakan dan merelokasikannya ke negara-negara rentan yang 
membutuhkan, sebagai dukungan pemulihan ekonomi, transformasi struktural 
dan konvergensi pendapatan global.  
 
Sustainable Development Goals (SDG) 
Suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, 
termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan 
dan melindungi lingkungan.  
 
Tapering Off 
Pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, yang 
dikeluarkan pada saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan 
banyak suntikan dana likuiditas, karena perekonomian mulai pulih yang 
terutama ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang meningkat.  
 
Tax Haven 
Suaka pajak di mana suatu negara atau yurisdiksi menawarkan pengenaan 
pajak yang rendah bahkan membebaskan dan/atau tidak mengenakan pajak 
sama sekali kepada perusahaan atau individu asing.  
 
Troika  
Sistem presidensi G20 yang terdiri dari presidensi saat ini yang bekerjasama 
dengan presidensi sebelumnya dan presidensi penerus berikutnya, dimana hal 
ini dilakukan guna menjaga berlangsungnya pertemuan G20 yang lancar dan 
berkesinambungan setiap tahunnya (dalam pertemuan G20 2022, Indonesia 
sebagai presidensi saat ini, Italia sebagai presidensi sebelumnya dan India 
sebagai presidensi penerus). Secara kolektif, ketiga presidensi tersebut 
intensif melakukan koordinasi terhadap keseluruhan agenda prioritas G20.  
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Universal Health Coverage (UHC)  
Cakupan kesehatan semesta yang bertujuan memastikan agar semua orang 
menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa 
menderita kesulitan keuangan. Ini merupakan bagian integral dari pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  
 
Working Group  
Kelompok kerja yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan 
G20, yang terdiri dari para ahli dan kementerian terkait pada setiap masalah 
tertentu, bertanggung jawab untuk memimpin analisis mendalam tentang 
berbagai masalah yang relevan secara internasional. Terdapat 12 macam 
working group di Sherpa Track, yakni AWG, DEWG, EdWG, EWG, TWG, DWG, 
ETCSWG, ETWG, ECSWG, TIIWG, ACWG, HWG, G20 EMPOWER. Sedangkan di 
Finance Track terdapat 4 working group utama, yakni: Framework Working 
Group (FWG), International Financial Architecture (IFAWG), Infrastructure 
Working Group (IWG), Sustainable Finance Working Group (SFWG). 
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